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4396985ش.ش:   1صفحه 

سازمان ربانهم و بودهج کشور
رياست جمهوري 

رييس سازمان

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                  99/330267  

26/06/1399 تاريخ:

(1395)تمديد  تعديل فاقد يالير هايپيمان در رزا متيق شيافزا از يناش آثار جبران نحوه دستورالعملموضوع : 

ها و برداري طرحهاي مربوط به مديريت، پديدآوري و بهرهپروژه ها وبه استناد نظام فني و اجرايي كشور )طرح

قانون برنامه پنجم  222قانون برنامه چهارم توسعه و ماده  160هاي مشمول ماده گذاري دستگاههاي سرمايهپروژه

اين دستورالعمل  ،كشوراي هاي توسعهبرنامه يميدا احکامقانون  34 مادهو قانون برنامه و بودجه  23ه( و ماده توسع

هاي ريالي ، در پیمانقیمت ارزكه به تصويب شوراي عالي فني رسیده است، به منظور جبران آثار ناشي از افزايش 

( كه آخرين روز مهلت "ب"روش  2و بند  7اوت )بجز رديف التفت هرگونه مابهفاقد تعديل نرخ پیمان و فاقد پرداخ

كننده تجهیزات و يا مصالح( قبل از ارايه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکار )يا سازنده يا تولیدكننده يا تأمین

رايي ضوابط هاي اجگردد تا دستگاهباشد به شرح زير اعالم ميبوده و پیمان براساس آن منعقد شده  01/50/1391

لغ را به صورت قطعي پرداخت اعمال و اين مبا 29/12/1399تا  10/01/1391اين بخشنامه را به كاركردهاي پس از 

كنند.

يهاكننده تجهیزات و يا مصالح( براساس روشكننده يا تأمینيا تولید مبالغ جبراني با انتخاب پیمانکار )يا سازنده -1

شود.( محاسبه و پرداخت مي"ب"و  "الف"مان از روش أاستفاده توو يا روش تركیبي ) "ب"يا  "الف"

باشد، در اين موارد قسمت ارزبر  80/0تا  10/0ضريب ارزبري بايد بین  ،: در صورت استفاده از روش تركیبي1تبصره 

و در خارج اين محدوده صرفاً يکي از دو روش  شودجبران مي "ب"قرارداد از روش و باقیمانده  "الف"قرارداد از روش 

قابل استفاده است. "ب"يا  "الف"

استفاده شود. "ب"و  "الف"به هرحال براي هیچ بخشي از پیمان نبايد به صورت همزمان از روش 

با موضوع نحوه جبران  01/50/1391مورخ  34643/100در قراردادهاي فاقد تعديل، استفاده از بخشنامه شماره  -2

باشد. اين بخشنامه مي "ب"به منزله استفاده از روش هاي فاقد تعديل، ي انرژي در پیماناهحامل آثار اصالح قیمت

استفاده از اين دستورالعمل در همان سال منتفي است و در صورت انتخاب و اعمال بخشنامه حاضر در هر زمان  لذا

هاي انرژي در انکار از آن به بعد، استفاده و ارجاع به بخشنامه نحوه جبران آثار اصالح قیمت حاملتوسط پیم

مجاز نیست. هاي فاقد تعديلپیمان

قانون برگزاري مناقصات واگذار شده است، زمان تصويب در هیأت سه نفره 28و  27واد اساس م در كارهايي كه بر -3

با اعمال ضريب  "ب"و  "الف"هاي باشد و مبلغ جبراني حاصل ازروش 01/05/1391يخ ترك تشريفات بايد قبل از تار

گیرد.مالك عمل قرار مي 85/0

باشد، حسبالتفاوت ميقرارداد، ريالي و فاقد تعديل و مابه هاي خريدهاي ريالي مشمول تعديل كه بخشدر پیمان -4

خريدهاي داخلي مجاز است )ولیکن  و يا استفاده از روش تركیبي "ب"يا  "لفا"مورد استفاده از ضوابط روش 

 باشد(.مي "ب"نبوده و مشمول روش  "الف"مشمول روش 

قیمت ارز براي قراردادهاي مشمول اين بخشنامه، پرداخت هرگونه وجه ديگري بابت جبران آثار ناشي از افزايش -5

 مجاز نیست.

شوند.مشمول ضوابط اين بخشنامه نمي ،اندتعیین شده 01/50/1391قیمت آنها پس از كارهاي جديدي كه  -6

حذف (، با درخواست پیمانکار و توافق كارفرما و"ب"روش  2التفاوت در پیمان )بجز بند بیني مابهدر صورت پیش -7

شود. در هر حال نبايد مواردي به ين بخشنامه اعمال مي، ضوابط اور كامل و از زمان شروعطاز پیمان به التفاوتمابه

 التفاوت نرخ و بخشنامه حاضر شود.صورت همزمان مشمول دريافت مابه
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4396985ش.ش:    2صفحه 

و بودهج کشور سازمان  ربانهم
رياست جمهوري 

س سازمانريي  

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                   99/330267

26/06/1399 تاريخ:

(1395)تمديد  تعديل فاقد يالير هايپيمان در رزا متيق شيافزا از يناش آثار جبران نحوه دستورالعملموضوع : 

متیق شنهادیپ كه( پروژه يمال نیتأم در يخصوص بخش مشاركت با) يگذارهيسرما يقراردادها مورد در -8

 آثار جبران يبرا يمال مدل اصالح يبرا دستورالعمل نيا مفاد از ادهاستف وده،ب 01/05/91 تاريخ از قبل گذارهيسرما

 مدت ليتطو ،يتجار يبرداربهره مدت ليتطو از توانيم اثرات نيا جبران يبرا. است مجاز ارز متیق شيافزا از يناش

 تنفس جاديا ،يتجار يبرداربهره اي ساخت دوره طول در مجدد ديخرشیپ ،ياحتمال يپرداخت يدهايخرشیپ استهالك

 هیاول فهرست رییتغ ر،يپذهيسرما توافق با دارتياولو ریغ يگذارهيسرما از يبخش قيتعو دها،يخرشیپ استهالك در

 بازپرداخت انتقال ،يخارج يكاالها از يبرخ تدارك امکان عدم به توجه با يداخل يكاالها به كاالها يشنهادیپ

 پروژه از يبخش اي تمام انتقال امکان، صورت در ريپذهيسرما به يبانک ستمیس از گذارهيسرما توسط شده اخذ التیتسه

( خودگردان يهاپروژه يبرا) محصول فروش متیق رییتغ اي محصول از يبخش اي تمام متیق رییتغ اي و ريپذهيسرما به

 .گردد نیأمت مانیپ به منضم يمال مدل اساس بر گذارهيسرما هیاول انتظارات كه ينحو به نمود استفاده

 چیه تابع كه ييهاسازمان مورد در) ريپذهيسرما سازمان مقام نيباالتر اي و ريوز ديیتا با صرفا ،يجبران يمال مدل نییتع

.باشديم ريپذامکان( ستندین ياخانهتوزار

نهايي قرار نگرفته است، هايي كه تاكنون بر اساس مواد مربوط در قرارداد مورد تسويه حساباين بخشنامه در پیمان -9

، 23/60/1392مورخ  53024/92، بخشنامه شماره 11/10/1391مورخ  80776/100جايگزين بخشنامه شماره 

بخشنامه شماره ، 4/09/1394مورخ  243862/93، بخشنامه شماره 70/10/1393مورخ  120024/93بخشنامه شماره 

 135596/98 شماره و بخشنامه 18/07/1397مورخ  376052/97شماره بخشنامه ، 29/09/1395مورخ  908662/95

هاي قبلي شده طبق بخشنامه مبالغ محاسبه ،لیکن در صورت عدم درخواست پیمانکارخواهد شد و 20/03/1398مورخ 

لذا در صورتي كه با اعمال  مبالغ جبراني ديگري پرداخت نخواهد شد. 1398و  1397، 1396و براي سال قطعي بوده 

، در صورت عدم درخواست هاي فوق افزايش يابدبخشنامه حاضر مبالغ محاسبه شده نسبت به مبلغ جبراني بخشنامه

ردهاي مشمول اين بخشنامه تا پايان سال پیمانکار، مبالغ محاسبه شده طبق بخشنامه قبلي، قطعي بوده و براي كارك

هاي فوق در صورتي كه مبلغ مذكور نسبت به مبلغ جبراني بخشنامهمبالغ جبراني ديگري پرداخت نخواهد شد.  1398

كاهش يابد، در صورت عدم ارايه صورتحساب اصالحي توسط پیمانکار، كارفرما راسأ نسبت به اصالح محاسبات و اعمال 

واهد نمود.حساب آن اقدام خ

ريال( توسط 42000كنندگان ارز با نرخ ترجیحي )معادل نرخ دالر در حدود فهرست دريافتبا توجه به اعالم  -10

بانک مركزي، پرداخت مبالغ جبراني حاصل از اين دستورالعمل منوط به اثبات عدم همپوشاني مبالغ مذكور، با مقادير 

پروژه در اين خصوص كارفرمايان موظف به كنترل انطباق ارز دريافتي با  باشد.ارز دريافتي از سوي پیمانکاران مي

ه شده توسط پیمانکاران( بوده و در صورت احراز همپوشاني مذكور و عدم پرداخت مربوطه )بر اساس مدارك اراي

وزيران توسط  هیات محترم 29/05/1397هـ مورخ 55633/ت70220مصوبه شماره  1التفاوت نرخ ارز مرتبط با بند مابه

ني اين دستورالعمل نخواهد ، میزان ارز دريافتي مربوطه، مشمول ضوابط پرداخت مبالغ جبرا"الف"پیمانکار، در روش 

.گرديد

گردد، تفاضل ريالي نرخ فروش به صورت ريالي محاسبه مي P، "الف"و در مواردي كه در روش  "ب"همچنین در روش 

 iCو تاريخ تعیین " ب"( با نرخ ارز ترجیحي )در تاريخ انجام كار در روش www.sanarate.irحواله در سامانه سنا )

گردد.(، به میزان ارز دريافتي، از مبلغ جبراني موضوع اين دستورالعمل كسر مي"الف"در روش 
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4396985ش.ش:    3صفحه 

و بودهج کشور سازمان  ربانهم
رياست جمهوري 

س سازمانريي  

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                   99/330267

26/06/1399 تاريخ:

(1395)تمديد  تعديل فاقد يالير هايپيمان در رزا متيق شيافزا از يناش آثار جبران نحوه دستورالعملموضوع : 

روش الف( تعيين تفاوت قيمت ارز

هاي فاقد تعديل و هرگونه تفاوتل براي محاسبه و پرداخت تفاوت قیمت ارز در پیماناين بخش از دستورالعم -1

بها است كه بنا بر الزامات و نیاز كارفرما خريد مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد با سهم ارزبري 

ه و خريد اقالم مذكور طبق مستقیم، توسط پیمانکاربه نفع فروشنده خارجي به روش مورد تايید كارفرما اقدام شد

 قرارداد به عهده و هزينه پیمانکار است.

شود:در اين گونه قراردادها تفاوت قیمت ارز از رابطه زير تعیین مي -2

Mالتفاوت ناشي از تغییرات قیمت ارز )ريال(= مبلغ مابه

0C ل به نرخ رسمي اعالمي ا با نسبت تبديو ساير ارزه ريال 12260)دالر برابر 1390 ارز مرجع، در اسفند = قیمت

(1390 در ابتداي اسفند ماه بانک مركزي

، در مرحله واگذاري اسناد ارايه شده از سوي پیمانکاربها و يا ديگر هايي كه بر اساس تجزيهتبصره : چنانچه در پیمان

باالتر براي ارز  هايشده باشد، قیمت كار و انعقاد قرارداد، آثار افزايش قیمت ارز در ضريب پیشنهادي پیمانکار لحاظ

شود.مي 0C جايگزين بیني شده در پیشنهاد قیمت،پیش

Ciشود.تعیین مي 1ه به جدول شماره ارز در زمان انتقال به خارج از كشور، كه باتوج = قیمت

1جدول شماره 

زمان
1/1/1391 

لغايت 

31/4/1391

1/5/1391 

لغايت 

31/5/1391

1/6/1391 

لغايت 

2/7/1391

لغايت  3/7/1391

20/01/1397

21/01/1397 

لغايت 

31/01/1397

لغايت  01/02/1397

10/02/1397

11/02/1397 

لغايت 

20/02/1397

21/02/1397 

لغايت 

31/02/1397

معیار 

iCتعیین 

براساس اسناد 

تسويه با بانک 

عامل

ريال16350

 )براي هردالر(

ريال17750

) براي هر دالر(

نرخ اعالمي مركز 

مبادالت ارزي )براي 

به  12/4/1392تاريخ 

بعد نرخ ارز اعالمي 

بانک مركزي(

43377 

)براي  ريال 

هردالر(

 الري 45651
)براي هردالر(

49784 
)براي   ريال

هردالر(

 ريال 50540
)براي هردالر(

01/03/1397 

لغايت 

10/03/1397

11/03/1397 

لغايت 

20/03/1397

21/03/1397 

لغايت 

31/03/1397

01/04/1397 

لغايت 

10/04/1397

11/04/1397 

لغايت 

20/04/1397

21/04/1397 

لغايت 

31/04/1397

01/05/1397 

لغايت 

10/05/1397

11/05/1397 

لغايت 

15/05/1397

49540 

 ريال
)براي 

هردالر(

50840 
 ريال

)براي 

هردالر(

54580 
 ريال

)براي 

هردالر(

62500 
 ريال

)براي 

هردالر(

62210 
ريال 

اي )بر

هردالر(

63820 
 ريال

)براي 

هردالر(

77770 
 ريال

)براي 

هردالر(

77770 
 ريال

)براي 

هردالر(

 منتشره ارز حواله فروش نرخ اساس بر وجود، عدم صورت در وبر اساس نرخ بازار ثانويه ارز  16/05/1397 تاريخ از
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و بودهج کشور سازمان  ربانهم
رياست جمهوري 

س سازمانريي  

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                   99/330267

26/06/1399 تاريخ:

(1395)تمديد  تعديل فاقد يالير هايپيمان در رزا متيق شيافزا از يناش آثار جبران نحوه دستورالعملموضوع : 

.شوديم نییتع ،يمركز بانک توسط ياعالم(  www.sanarate.ir) سنا سامانه در

=r  كه قیمت ارز در آن ماه تعیین شده است. )مثال: در صورتي كه دوره  1390تعداد ماه سپري شده پس از اسفند

در  r ( ضمنا مقدارr=15آنگاه :  1392در خرداد ماه  و r=5قرار گیرد آن گاه :  1391تعیین قیمت در مرداد ماه 

تاخیرات مجاز  يابد و براي كاركردهاي انجام شده در دورهاز افزايش ميمجتاخیرات غیر زمان در مدت اولیه پیمان و

 .يابدافزايش نمي

P =معامله شده به روش مورد تايید كتبي كارفرما ارز"يا  "مبلغ ريالي ثبت سفارش شده"آن قسمت از  به ترتیب" 

التفاوت قیمت و تجهیزات مشمول مابه )حسب مورد( براي خريد كاال "06/1تقسیم بر  مبلغ مندرج در قرارداد"يا 

بر  P)در صورتیکه  1399تا  1391هاي ارز يا مبلغ معادل ريالي براي خدمات ارزي منظور شده در قرارداد در سال

 اساس میزان ارز واريزي تعیین شود، براي تبديل آن به ريال بايد از نرخ ارز مندرج در قرارداد و درصورت عدم درج

(.P ≤ K Po ∑ک مركزي در تاريخ ارجاع كار استفاده شود( و در هر حال بايد )نرخ اعالمي بان

K توجه به مشخصات فني پروژه به صورت مستدل از  = درصد ارزبري قرارداد )اگر در قرارداد درج نشده باشد با

نرخ اعالمي بانک سوي پیمانکار پیشنهاد و توسط مشاور بر اساس نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج، 

مركزي در تاريخ ارجاع كار به دقت تعیین و پس از تصويب كارفرما به عنوان پیوست الينفک قرارداد لحاظ و مالك 

گیرد(مي عمل قرار

Po)مبلغ اولیه قرارداد )ريال =

 اعمال آن در يدجد كارهاي قیمت و كارها مقادير تغییر از ناشي تغییرات كه است قرارداد هیاول مبلغ همان منظور

 .است شده

در پیمان توسط پیمانکار و پس از  ها( طبق روال تعیین شده براي پرداختMالتفاوت قیمت ارز )مبلغ مابه -2-1

 شود.خت( توسط كارفرما پرداخت ميپردااعمال كسور قانوني و قراردادي )به جز كسور مربوط به پیش

 يمنف( پول انتقال و نقل) دوره هر در شده ياد ضوابط اساس بر( M) شده محاسبه يجبران مبلغ كه صورتي در -2-2

.شوديم منظور صفر برابر مبلغ نيا شود،

تاريخ گشايش اعتبار اسنادي، و يا زمان تسويه با بانک عامل و يا تاريخ معامله ارز به روش مورد تايید كتبي -3

بیني شده در آخرين برنامه زماني مصوب مطابقت داشته باشد، چنانچه هاي پیشمانكارفرما )حسب مورد( بايد با ز

به داليل ناشي از قصور پیمانکار، اقدام الزم با تأخیر نسبت به برنامه زماني انجام شود، قیمت مربوط به تاريخ مندرج 

ه در مركز مبادالت ارزي )حسب در آخرين برنامه زماني مصوب و يا قیمت زمان واقعي تسويه با بانک و يا معامل

مورد( هر كدام كمتر بود، مالك محاسبه و عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه تأخیر ناشي از قصور پیمانکار نباشد، 

 ( ارز خواهد بود.Ciقیمت تاريخ واقعي تسويه با بانک يا معامله در مركز مبادالت ارزي )حسب مورد( قیمت )

 روشنيكه تصوير  11/10/1391تا  10/05/1391خیرات در حد فاصل أعدم قصور پیمانکار، ت در صورت اقدام الزم و -4

 شود.عنوان تاخیر مجاز پیمانکار تلقي ميداشت )به تشخیص كارفرما(، به براي جبران آثار تغییر نرخ ارز وجود ن
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4396985ش.ش:    5صفحه 

و بودهج کشور سازمان  ربانهم
رياست جمهوري 

س سازمانريي  

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                   99/330267

26/06/1399 تاريخ:

(1395)تمديد  تعديل فاقد يالير هايپيمان در رزا متيق شيافزا از يناش آثار جبران نحوه دستورالعملموضوع : 

ارزها بر اثر تغيير قيمت روش ب( تعيين تعديل نرخ پيمان

شود:هاي فاقد تعديل، بر اساس نوع پیمان به يکي از سه روش زير تعیین ميمبلغ جبراني در پیمان

بهاي خاصوضعیت كاركرد بر اساس فهارس بهاي پايه يا فهرستهاي فاقد تعديل كه پرداخت صورتپیمان -1

گیرد:مصوب شوراي عالي فني صورت مي

یت كارهاي وضع، همراه با تهیه صورتو پس از آن 91ام شده در فروردين اي كارهاي انجها، پیمانکار بردر اين پیمان

نمايد. مبلغ اي كه مربوط به ضوابط اين روش است تهیه و ارايه مي، صورتحساب جداگانهانجام شده موضوع پیمان

 شود:اين صورتحساب از رابطه زير تعیین مي

(i مبلغ ناخالص *)وضعیت= مبلغ جبراني در هر صورت  ∑كاركرد در هر فصل فهرست بهاي واحد پايه

iضريب جبراني براي هر فصل فهرست بهاي واحد پايه:

t  شود.تعیین مي 2:تورم فرضي كه بر اساس جدول شماره

واقع شده  1399سال و تا پايان 29/12/1390دوره انجام كار، بايد پس از تعديل  3فصلي )گروهي( پیوست  شاخص

 باشد.

2جدول شماره 

هاي مشمول، ابتدا بايـد درصـد وزنـي هزينـههاي خريد پیمانبه منظور تدقیق محاسبه ضريب جبراني در بخش -1-1

هـاي مربوطـه جهـت ا تعیـین، و سـپس از شـاخص( در فصل مربوطه توسط كارفرمـتامین مصالح به كل بهاي فصل )

 ( محاسبه گردد.1استفاده در رابطه )

به عنوان مثال در پیمان مشمول بخشنامه حاضر، براي محاسبه ضريب جبرانـي صـورت وضـعیت مربـوط بـه خريـد 

تفاده هاي فوالدي فهرست بهـاي پايـه رشـته تاسیسـات مکـانیکي اسـهاي فصل لولههاي فوالدي، اگر از شاخصلوله

سـپس طبـق رابطـه و ( ) نمايدهاي تهیه مصالح به كل فصل تعیین شود، الزم است ابتدا كارفرما درصد هزينه

سه ماهه 

انجام كاركرد

اول 

1391

دوم 

1391

سوم 

1391

چهارم 

1391

اول 

1392

دوم 

1392

سوم 

1392

چهارم 

1392

اول 

1393

دوم 

1393

سوم 

1393

چهارم 

1393

t04/108/112/116/120/125/130/135/14/145/15/156/1ضريب 

سه ماهه 

انجام كاركرد

اول 

1394

دوم 

1394

سوم 

1394

چهارم 

1394

اول 

1395

دوم 

1395

سوم 

1395

چهارم 

1395

اول 

1396

دوم 

1396

سوم 

1396

چهارم 

1396

t62/168/174/18/187/194/102/21/216/223/229/236/2ضريب 

سه ماهه 

انجام كاركرد

اول 

1397

دوم 

1397

سوم 

1397

چهارم 

1397

اول 

1398

دوم 

1398

سوم 

1398

چهارم 

1398

اول

1399

دوم

1399

سوم

1399

چهارم

1399

t43/251/258/266/274/282/290/299/210/321/333/343/3ضريب 
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و بودهج کشور سازمان  ربانهم
رياست جمهوري 

س سازمانريي  

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                   99/330267

26/06/1399 تاريخ:

(1395)تمديد  تعديل فاقد يالير هايپيمان در رزا متيق شيافزا از يناش آثار جبران نحوه دستورالعملموضوع : 

.شودزير شاخص مربوط به قسمت خريد لوله محاسبه مي

نامه شماره و بخش 24/80/1385مورخ  142825/100هاي منعقده بر اساس ضوابط بخشنامه شماره پیمان -2

 التفاوت(:)حتي با وجود پیش بیني پرداخت مابه 4/2/1389مورخ  6405/100

 (i )وضعیت= مبلغ جبراني در هر صورت∑* مبلغ ناخالص كاركرد براساس ساختار شکست كار و تغییر مقادير

i: ر رشته فهرست بهاي واحد پايه)شامل ابنیه، تاسیسات برقي و مکانیکي(ضريب جبراني براي ه

t شود.تعیین مي 2: تورم فرضي كه بر اساس جدول شماره

واقع شده باشد. 1399سال و تا پايان  29/12/1390دوره انجام كار، بايد پس از تعديل  3اي پیوست رشته شاخص

التفاوت هستند )نظیر فوالدناخالص كاركردها و تغییر مقادير، اقالمي كه مشمول دريافت مابه در تعیین مبلغ -2-1

مشخص نباشد، از شکست كار  ( وزن اين اقالم دقیقاً WBS) شوند. در صورتي كه در شکست كارو سیمان( لحاظ نمي

ريب پیشنهادي پیمانکار، پس از اعمال ضشده اين اقالم  ق با استفاده از برآورد به هنگاممورد نظر هزينه موارد فو

شود.كاسته مي

شرايط عمومي 48استحقاق اعمال خاتمه پیمان طبق ماده  11ماده  "و"درصورتیکه پیمانکار مطابق بند  -2-2

ي كارفرما مال پیمان را داشته باشد، ولي عملیات اجرايي را بر اساس همان پیمان ادامه دهد، مازاد عدم انجام تعهدات

 خیر مجاز است.أخسارت، مشمول تشده براي پرداخت بیش از حدود تعیین

( هزينه آنها بر اساس فهارس بهاي EPCهاي هاي فاقد تعديل كه برآورد يا پرداخت )ازجمله پیماندر ساير پیمان -3

ار )يا سازنده تجهیزات( قبل از پايه، انجام نگرفته است و آخرين روز مهلت ارايه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانک

)بر حسب  بوده است، ابتدا بايد دستگاه اجرايي بر اساس نوع عملیات موضوع پیمان، جدول وزني 01/50/1391

هاي مختلف را تعیین نمايد. پس از تعیین وزن مشابهت ها يا فصلدرصد( مشابهت با فهارس بهاي پايه در رشته

حسب مورد، براي  2يا  1هاي مختلف، از روابط مندرج در بند ها و يا فصلپیمان با رشتهدرصدي عملیات موضوع 

 شود.التفاوت استفاده ميپرداخت مابه
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4396985ش.ش:    7صفحه 

و بودهج کشور سازمان  ربانهم
رياست جمهوري 

س سازمانريي  

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                   99/330267

26/06/1399 تاريخ:

(1395)تمديد  تعديل فاقد يالير هايپيمان در رزا متيق شيافزا از يناش آثار جبران نحوه دستورالعملموضوع : 

خیرت مجاز نیز بر اساس ضوابط فوق عملأدر صورت تمديد مدت پیمان بر اساس ضوابط پیمان، در مدت ت -4

، 15/90/1382 مورخ 173073/101 به، ضوابط بخشنامهشود و لیکن در مدت تاخیرات غیرمجاز مشامي

 گیرند.ربوط محاسبه و مبناي عمل قرار ميهاي مشاخص

در صورتي كه ضريب جبراني محاسبه شده بر اساس ضوابط ياد شده در هر دوره منفي گردد، ضريب جبراني -5

شود.برابر صفر منظور مي

خیرات غیرمجاز افزايش أ( در مدت اولیه پیمان و در زمان تtاين دستورالعمل، مقدار تورم فرضي ) در بخش )ب( -6

 يابد.يابد و براي كاركردهاي انجام شده در دوره مجاز افزايش نميمي

محمد باقر نوبخت 
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